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• oд 26. јула до 29. јула 2017. године проф. др Гор‐
дана Ковачек Станић и асистент Сандра Самарџић,
учествовале су на Светској конференцији (Interna‐
tional Society of Family Law World Conference 2017) у
организацији Међународног удружења за поро‐
дично право у Амстердаму (Холандија). Тема Кон‐
греса била је: Family Law and Family Realities. Проф.
др Гордана Ковачек Станић усмено је изложила
рад на тему Assisted Reproductive Technologies:
New Family Forms and Comparative Family Law Ans‐
wers дана 27. јула уз power point презентацију.
Асистент Сандра Самарџић имала је презентацију
на тему Welfare of Offspring and Procreative Liberty.
Рад је прихваћен од стране Комитета за стипенди‐
је у оквиру Међународног удружења за породич‐
но право (ISFL) и истовремено јој је одобрена сти‐
пендија за младе истраживаче. Овај рад је део
пројекта „Биомедицина, заштита животне среди‐
не и право“, који финансира Министарство прос‐
вете, науке и технолошког развоја, a чији је проф.
др Гордана Ковачек Станић руководилац, тако да
ће учешће на овом Међународном научном скупу
бити део завршног извештаја за овај пројекат.

• oд 20. августа до 3. септембра 2017. године
асистенти Сандра Самарџић, Николина Мишчевић,
Слобода Мидоровић и сарадници у настави Мили‐
ца Ковачевић и Бојана Ристић, похађале су и ус‐
пешно завршиле интензивни курс немачког језика
на тему: „Комуникација у универзитетском кон‐
тексту – усмено излагање“ (Sommer‐intensivsprach‐
kurs: Kоmmunikation im universitären Kontext – mün‐
dlich präsentieren) у организацији Правног факулте‐
та Универзитета у Потсдаму (Немачка). Осим са‐
радника Правног факултета у Новом Саду, про‐
грам су похађали и сарадници и студенти Правног
факултета у Сегедину (Мађарска). Током курса
учесницима из Новог Сада је предочено да током
школске 2017/2018. године могу, у својству гостију,
похађати предавања у оквиру Deutsche Rechtsschu‐
le у Сегедину.

• 7. септембра 2017. године одржана је 15. седницa
Наставно‐научног већа Правног факултета у Но‐
вом Саду са следећим дневним редом: 1) Усвајање
записника са 14. седнице Наставно‐научног већа;
2) Предлог Катедре грађанскоправних наука да се
одобри полагање испита из наставног предмета
Породично право у јануарско‐фебруарском испит‐
ном року школске 2017/2018. године у писаној фор‐
ми; 3) Доношење одлуке о давању сагласности
доц. др Александру Мартиновићу за радно анга‐
жовање на Високој медицинској школи струков‐
них студија Ћуприја, у школској 2017/2018. години;
4) Именовање Комисије за оцену и одбрану док‐
торске дисертације „Притужбе грађана као облик
контроле рада полиције“ кандидата Дарка Бика‐
ревића; 5) Доношење одлуке о одобравању сту‐

денту мастер студија Симу Алексићу израде за‐
вршног рада на тему „Парламентарни одбор за
безбедност и заштита тајних података“, одређи‐
вање ментора и комисије за одбрану; 6) Доноше‐
ње одлуке о одобравању студенту мастер студија
Марији Обрадовић израде завршног рада на тему
„Притвор кроз праксу Вишег суда у Ваљеву“, од‐
ређивање ментора и комисије за одбрану; 7) До‐
ношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Немањи Стојановићу израде завршног ра‐
да на тему „Борба против организованог крими‐
нала у Републици Србији“, одређивање ментора и
комисије за одбрану; 8) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Владану Мулићу
израде завршног рада на тему „Откривање и до‐
казивање кривичног дела насиља у породици у
пракси ПУ Панчево“, одређивање ментора и коми‐
сије за одбрану; 9) Доношење одлуке о одобрава‐
њу студенту мастер студија Андријани Мрђа изра‐
де завршног рада на тему „Утицај породичних
фактора на делинквенцију малолетника у пракси
Центра за социјални рад Кикинда“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 10) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Бог‐
дану Јованову израде завршног рада на тему „От‐
кривање и доказивање кривичног дела разбојни‐
штва у пракси ПУ Зрењанин“, одређивање менто‐
ра и комисије за одбрану; 11) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Петру Шаши‐
ћу израде завршног рада на тему „Откривање и
доказивање кривичног дела угрожавање јавног са‐
обраћаја у пракси ПС Апатин“, одређивање менто‐
ра и комисије за одбрану; 12) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студиј Тијани Видо‐
вић израде завршног рада на тему „Просјачење
малолетника“, одређивање ментора и комисије за
одбрану; 13) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Павлу Петровићу израде за‐
вршног рада на тему „Откривање и доказивање
кривичног дела насиља у породици у пракси ПУ
Прокупље“, одређивање ментора и комисије за
одбрану; 14) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Драгану Козомори израде
завршног рада на тему „Права оштећеног у кри‐
вичном поступку“, одређивање ментора и коми‐
сије за одбрану; 15) Доношење одлуке о одобра‐
вању студенту мастер студија Филипу Ристановићу
израде завршног рада на тему „Кривичноправна
примена Закона о спречавању насиља у породици
у пракси ПУ Ужице“, одређивање ментора и коми‐
сије за одбрану; 16) Доношење одлуке о одобра‐
вању студенту мастер студија Милошу Васиљеви‐
ћу израде завршног рада на тему „Улога полиције
у сузбијању производње и трговине опојним дро‐
гама“, одређивање ментора и комисије за одбра‐
ну; 17) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Весни Вујовић израде завршног ра‐
да на тему „Доказна радња – узимање узорака у

кривичном поступку“, одређивање ментора и ко‐
мисије за одбрану; 18) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Биљани Радова‐
новић израде завршног рада на тему „Утицај сред‐
става масовне комуникације на делинквентно по‐
нашање малолетника“, одређивање ментора и ко‐
мисије за одбрану; 19) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Марији Данило‐
вић израде завршног рада на тему „Откривање и
доказивање кривичног дела насиља у породици у
пракси ПС Лепосавић“, одређивање ментора и ко‐
мисије за одбрану; 20) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Петру Свирчеви‐
ћу израде завршног рада на тему „Откривање и
доказивање кривичног дела одавање државне тај‐
не“, одређивање ментора и комисије за одбрану;
21) Доношење одлуке о одобравању студенту мас‐
тер студија Милану Николићу израде завршног ра‐
да на тему „Дискриминација по основу национал‐
не припадности у пракси Повереника за заштиту
равноправности“, одређивање ментора и комиси‐
је за одбрану; 22) Доношење одлуке о одобрава‐
њу студенту мастер студија Петру Бранковану из‐
раде завршног рада на тему „Република Србије
као држава транзита на правцима трговине људи‐
ма“, одређивање ментора и комисије за одбрану;
23) Доношење одлуке о одобравању студенту мас‐
тер студија Стефану Рековићу израде завршног
рада на тему „Откривање и доказивање кривич‐
ног дела тешке крађе у пракси ПУ Пријепоље“, од‐
ређивање ментора и комисије за одбрану; 24) До‐
ношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Јовани Манић израде завршног рада на те‐
му „Феноменологија прекршаја против јавног ре‐
да и мира у пракси ПУ Кикинда“, одређивање мен‐
тора и комисије за одбрану; 25) Доношење одлуке
о одобравању студенту мастер студија Надежди
Спајић израде завршног рада на тему „Феномено‐
логија насиља у породици у пракси ПУ Пријепо‐
ље“, одређивање ментора и комисије за одбрану;
26) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Милану Тривановићу израде за‐
вршног рада на тему „Феноменологија кривичног
дела насиља у породици у пракси Основног суда у
Приједору“, одређивање ментора и комисије за
одбрану; 27) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Николи Ђековићу израде за‐
вршног рада на тему „Феноменологија прекршаја
против ЈРМ у пракси ПС Земун“, одређивање мен‐
тора и комисије за одбрану; 28) Доношење одлуке
о одобравању студенту мастер студија Љубици
Лукић израде завршног рада на тему „Феномено‐
логија саобраћајне делинквенције у пракси ПС Зе‐
мун“, одређивање ментора и комисије за одбра‐
ну; 29) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Александру Сакачу израде заврш‐
ног рада на тему „Феноменологија прекршаја про‐
ституције из члана 16 Закона о јавном реду и миру

у пракси ПС Савски венац“, одређивање ментора
и комисије за одбрану; 30) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Владимиру
Скорупану израде завршног рада на тему „Откри‐
вање и доказивање кривичног дела тешке крађе у
пракси ПУ Панчево“, одређивање ментора и коми‐
сије за одбрану; 31) Доношење одлуке о одобра‐
вању студенту мастер студија Слађани Станчевић
израде завршног рада на тему „Феноменологија
прекршаја против јавног реда и мира у пракси
Прекршајног суда у Бачкој Паланци“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 32) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Раст‐
ку Носовићу израде завршног рада на тему „Отк‐
ривање и доказивања крађе наоружања и војне
опреме“, одређивање ментора и комисије за од‐
брану; 33) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Ивани Васић израде заврш‐
ног рада на тему „Однос организованог кримина‐
литета и игара на срећу“, одређивање ментора и
комисије за одбрану; 34) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Данијелу Мезеиу
израде завршног рада на тему „Оснивање међуна‐
родног суда за тероризам“, одређивање ментора
и комисије за одбрану; 35) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Сањи Доб‐
рић израде завршног рада на тему „Партнери ис‐
тог пола као субјекти биомедицинског зачећа у
упоредном праву“, одређивање ментора и коми‐
сије за одбрану; 36) Доношење одлуке о одобра‐
вању студенту мастер студија Тимеи Бурањ изра‐
де завршног рада на тему „Накнада штете због
нежељеног рођења или нежељеног живота“, од‐
ређивање ментора и комисије за одбрану; 37) До‐
ношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Љубомиру Кљајићу израде завршног рада
на тему „Имовинско искоришћавање пословне
тајне са аспекта некомерцијалних правних субје‐
ката“, одређивање ментора и комисије за одбра‐
ну; 38) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Нини Јевић израде завршног рада
на тему „Накнада неимовинске штете због пре‐
трпљеног страха“, одређивање ментора и
комисије за одбрану; 39) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Стефану
Кнежићу израде завршног рада на тему „Накнада
штете за повреду части и угледа“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 40) Доношење
одлуке о одобравању студенту мастер студија
Милану Плећашу израде завршног рада на тему
„Правни положај сувласника“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 41) Доношење
одлуке о одобравању студенту мастер студија
Ивани Ристивојевић израде завршног рада на
тему „Врлина као принцип Сократове етике“,
одређивање ментора и комисије за одбрану; 42)
Доношење одлуке о измени Одлуке Аd 22. о
одобравању студенту мастер студија Јелени

Вукши израде завршног рада на тему „Облици
владавине у Платоновој држави“, донете на 13.
седници Наставно‐научног већа, одржаној 14. јуна
2017. године, у делу који се односи на одређивање
ментора; 43) Доношење одлуке о измени Одлуке
Аd 23. о одобравању студенту мастер студија
Милици Мијатовић израде завршног рада на тему
„Од Платонове идеалне државе до Платонових
"Закона''“, донете на 13. седници Наставно‐на‐
учног већа, одржаној 14. јуна 2017. године, у делу
који се односи на одређивање ментора; 44) До‐
ношење одлуке о измени Одлуке Аd 24. о одобра‐
вању студенту мастер студија Бранки Мандић из‐
раде завршног рада на тему „Стандарди судијске
етике у Републици Србији“, донете на 13. седници
Наставно‐научног већа, одржаној 14. јуна 2017.
године, у делу који се односи на одређивање
ментора; 45) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Александру Младеновићу
израде завршног рада на тему „Превентивна де‐
латност служби безбедности применом посебних
мера и поступака у Републици Србији“, одређива‐
ње ментора и комисије за одбрану; 46) Доношење
одлуке о одобравању студенту мастер студија Ка‐
тарини Димитријевић израде завршног рада на те‐
му „Значај партнерске сарадње служби безбед‐
ности у борби против тероризма“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 47) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Века‐
су Мемишију израде завршног рада на тему „Уло‐
га медија и друштвених мрежа у политичком пре‐
врату“, одређивање ментора и комисије за одбра‐
ну; 48) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Дајани Радетић израде завршног
рада на тему „Реформа система безбедности у Ре‐
публици Србији у периоду транзиције“, одређива‐
ње ментора и комисије за одбрану; 49) Доношење
одлуке о одобравању студенту мастер студија Ми‐
лошу Јоловићу израде завршног рада на тему
„Анализа употребе средстава принуде на подручју
Полицијске управе Нови Пазар за период од 2012.
до 2016. године“, одређивање ментора и комисије
за одбрану; 50) Доношење одлуке о одобравању
студенту мастер студија Душану Илићу израде за‐
вршног рада на тему „Улога Владе Републике Ср‐
бије у контроли служби безбедности“, одређива‐
ње ментора и комисије за одбрану; 51) Доношење
одлуке о одобравању студенту мастер студија
Владици Станковићу израде завршног рада на те‐
му „Улога Савета за националну безбедност у кон‐
троли служби безбедности у Републици Србији и
земљама региона“, одређивање ментора и коми‐
сије за одбрану; 52) Доношење одлуке о одобра‐
вању студенту мастер студија Нади Ратковић изра‐
де завршног рада на тему „Специфичности орга‐
низације и послова Полицијске управе Пријепо‐
ље“, одређивање ментора и комисије за одбрану;
53) Доношење одлуке о одобравању студенту

мастер студија Јовани Ивковић израде завршног
рада на тему „Политичка и интересна неутралност
припадника служби безбедности у Републици Ср‐
бији“, одређивање ментора и комисије за одбра‐
ну; 54) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Љиљани Леонтијевић израде за‐
вршног рада на тему „Управљање људским ресур‐
сима у Министарству унутрашњих послова“, одре‐
ђивање ментора и комисије за одбрану; 55) Доно‐
шење одлуке о одобравању студенту мастер сту‐
дија Владимиру Савићу израде завршног рада на
тему „Уговори о кредиту са девизном клаузулом“
и одређивање ментора; 56) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Вањи Буха
израде завршног рада на тему „Заштита људских
права жртава трговине људима“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 57) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Мари‐
јани Лончарић израде завршног рада на тему „Уп‐
рављање људским ресурсима у условима глобали‐
зације ‐ глобални изазови и ефекти у Републици
Србији“ и одређивање ментора; 58) Доношење
одлуке о одобравању студенту мастер студија Ан‐
ђелији Станар израде завршног рада на тему „По‐
ложај Југославије у Уједињеним нацијама“ и одре‐
ђивање ментора; 59) Доношење одлуке о одобра‐
вању студенту мастер студија Бојани Стојановић
израде завршног рада на тему „Исламски терори‐
зам као чинилац међународних односа“ и одређи‐
вање ментора; 60) Доношење одлуке о одобрава‐
њу студенту мастер студија Николини Мијић изра‐
де завршног рада на тему „Положај Југославије у
међународним односима после Другог светског
рата“ и одређивање ментора; 61) Доношење одлу‐
ке о одобравању студенту мастер студија Илијани
Црномарковић израде завршног рада на тему „Те‐
риторијална и временска надлежност Европског
суда за људска права“, одређивање ментора и ко‐
мисије за одбрану; 62) Захтев проф. др Горана
Милошевића за одобрење службеног пута на Зла‐
тибор; 63) Захтев проф. др Сенада Јашаревића за
одобрење плаћеног одсуства ради пута на Злати‐
бор; 64) Захтев проф. др Сенада Јашаревића за
одобрење плаћеног одсуства ради присуствовања
Конференцији у Франкфурту, Немачка; 65) Молба
доц. др Сање Радовановић за одобрење плаћеног
одсуства ради посете, у оквиру програма Еразмус
плус, Универзитета Удине, Италија; 66) Извештај
проф. др Гордане Ковачек‐Станић и Сандре Са‐
марџић са службеног пута у Амстердам, Холанди‐
ја; 67) Извештај доц. др Атиле Дудаша о студијс‐
ком боравку у Хајделбергу, Немачка; 68) Извештај
доц. др Атиле Дудаша о студијском боравку у Гра‐
цу, Аустрија; 69) Информације, питања, предлози.
Седницом је председавао председник Наставно‐
научног већа проф. др Љубомир Стајић.

• од 11. до 12. септембра 2017. године асистент др
Лука Батуран учествовао је на семинару у оквиру

ERASMUS+ пројекта „Јачање истраживачког потен‐
цијала у високом образовању као допринос да‐
љем развоју регије Западног Балкана“ (Enhance‐
ment of the Research Potential Contributing to Fur‐
ther Growth of the WB Region ‐ Re@WBC), који су за‐
једно организовали Универзитети из Ниша и Кра‐
гујевца. На семинару су учествовали студенти док‐
торских студија и млади истраживачи ангажовани
у научним центрима у Републици Србији, а пред‐
авања су држали професори са Универзитета Ко‐
вентри (Coventry University), Велика Британија, По‐
литехничког Универзитета из Торина (Politecnico di
Torino), Италија, као и Универзитета у Нишу и
Крагујевцу.

• од 19. до 23. септембра 2017. године проф. др
Драган Милков боравио је у Букурешту (Румуни‐
ја). Том приликом је одржана седница управног
одбора Института, као и Генерална скупштина Ев‐
ропског института омбудсмана, посвећена измени
Статута и избору руководства Института. Проф.
др Драган Милков је поново изабран за потпред‐
седника Института. Након Генералне скупштине,
одржан је научни скуп посвећен теми независнос‐
ти омбудсмана, на којем је проф. др Драган Мил‐
ков имао излагање под насловом: „Претпоставке
за независност омбудсмана“. Поред тога, одржа‐
на је и прослава поводом 20 година постојања ру‐
мунске институције омбудсмана.

• oд 27. до 30. септембра 2017. године на Златибо‐
ру, одржано је XX редовно стручно саветовање
Удружења за радно право и социјално осигурање
Србије на тему „Стање и перспективе радног и со‐
цијалног законодавства“. На саветовању је учест‐
вовао проф. др Сенад Јашаревић који је изложио
рад под називом „Међународна регулатива о ус‐
ловима и стандардима рада јавних службеника“, а
уједно је био и један од организатора Саветовања,
као председник Удружења. Рад је део истражива‐
ња на пројекту који Правни факултет у Новом Саду
спроводи заједно са Правним факултетом у Сеге‐
дину (Мађарска). Поред проф. др Јашаревића, на
саветовању су учествовали и проф. др Горан Ми‐
лошевић који је изложио коауторски рад са асис‐
тентом др Луком Батураном под називом „Еко‐
номска анализа минималне цене рада у Србији“ и

асистент Дарко Божичић са радом „Нормативни
оквир за колективно преговарање у праву Европ‐
ске уније“.

• 26. септембра 2017. године проф. др Горан Ми‐
лошевић и асистенти др Цвјетана Цвјетковић и др
Лука Батуран учествовали су на састанку чланова
правноекономских катедри државних правних
факултета у Србији. Састанак је одржан на Прав‐
ном факултету Универзитета у Београду, а предсе‐
давао је проф. др Дејан Поповић. На састанку је
било речи о положају правноекономских предме‐
та у наставним плановима, посебно у светлу пред‐
стојеће акредитације, о искуствима у увођењу но‐
вих предмета у наставне планове, те о прошири‐
вању облика сарадње између катедара са разли‐
читих факултета.

• 28. септембра 2017. године одржана је 16. седни‐
ца Наставно‐научног већа Правног факултета у Но‐
вом Саду са следећим дневним редом: 1) Усвајање
записника са 15. седнице, као и записника са 6. те‐
лефонске седнице Наставно‐научног већа; 2) Дава‐
ње мишљења о потреби продужења радног одно‐
са проф. др Предрагу Јовановићу; 3) Давање миш‐
љења о потреби продужења радног односа проф.
др Зорану Арсићу; 4) Давање мишљења о потреби
продужења радног односа проф. др Родољубу
Етинском; 5) Давање мишљења о потреби проду‐
жења радног односа проф. др Ранку Кечи; 6) Дава‐
ње мишљења о потреби продужења радног одно‐
са проф. др Даници Попов; 7) Давање мишљења о
потреби продужења радног односа проф. др Ма‐
рији Салми; 8) Доношење одлуке о утврђивању ка‐
лендара наставе и испитних рокова у школској
2017/2018. години; 9) Доношење одлуке о правили‐
ма уписа друге, треће и четврте године основних
академских студија за школску 2017/2018. годину;
10) Доношење одлуке о предлогу Студентског пар‐
ламента да се одржи испитни рок „Октобар 2“ у
школској 2016/2017. години; 11) Давање сагласнос‐
ти проф. др Родољубу Етинском за радно ангажо‐
вање на Универзитету у Новом Саду, у школској
2017/2018. години, ради извођења наставе на сту‐
дијском програму мастер академских студија Ев‐
ропске студије; 12) Давање сагласности проф. др
Татјани Бугарски за радно ангажовање на Универ‐
зитету у Новом Саду, у школској 2017/2018. години,
ради извођења наставе на студијском програму
мастер академских студија Форензика; 13) Давање
сагласности проф. др Ранку Кечи за радно ангажо‐
вање на Универзитету у Новом Саду, у школској
2017/2018. години, ради извођења наставе на сту‐
дијском програму мастер академских студија Фо‐
рензика; 14) Давање сагласности проф. др Зорану
Лончару за радно ангажовање на Универзитету у
Новом Саду, у школској 2017/2018. години, ради из‐
вођења наставе на студијском програму мастер
академских студија ИКТ за државну управу; 15) Да‐

вање сагласности доц. др Бојану Тубићу за радно
ангажовање на Универзитету у Новом Саду, у
школској 2017/2018. години, ради извођења наста‐
ве на студијском програму мастер академских
студија Европске студије; 16) Давање сагласности
доц. др Александру Мартиновићу за радно анга‐
жовање на Универзитету у Новом Саду, у школској
2017/2018. години, ради извођења наставе на сту‐
дијском програму мастер академских студија ИКТ
за државну управу; 17) Доношење одлуке о дава‐
њу сагласности др Марку Кнежевићу за радно ан‐
гажовање на Универзитету у Новом Саду, у школ‐
ској 2017/2018. години, ради извођења наставе на
студијском програму мастер академских студија
Форензика; 18) Доношење одлуке о давању са‐
гласности др Милани Писарић за радно ангажова‐
ње на Универзитету у Новом Саду, у школској
2017/2018. години, ради извођења наставе на сту‐
дијском програму мастер академских студија Фо‐
рензика; 19) Доношење одлуке о именовању Ко‐
мисије за оцену подобности кандидата Игора Пав‐
личића и теме „Јавни интерес као основа поступка
експропријације“ за израду магистарске тезе; 20)
Доношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Виолети Пап израде завршног рада на те‐
му „Улога синдиката у остваривању и заштити пра‐
ва запослених у Србији“, одређивање ментора и
комисије за одбрану; 21) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Александру Ђор‐
ђевићу израде завршног рада на тему „Забрана
принудног рада – кључни радноправни аспекти“,
одређивање ментора и комисије за одбрану; 22)
Доношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Зорану Вудрагу израде завршног рада на
тему „Уговор о посредовању у промету непокрет‐
ности“, одређивање ментора и комисије за одбра‐
ну; 23) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Слободану Мацановићу израде за‐
вршног рада на тему „Накнада штете због неосно‐
ваног лишења слободе или неосноване осуде“,
одређивање ментора и комисије за одбрану; 24)
Доношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Нини Стојсављевић израде завршног рада
на тему „Појам и врсте географских ознака порек‐
ла“, одређивање ментора и комисије за одбрану;
25) Доношење одлуке о одобравању студенту мас‐
тер студија Наташи Илиевски израде завршног ра‐
да на тему „Одговорност за материјалне и правне
недостатке рачунарског програма код уговора о
лиценци“, одређивање ментора и комисије за од‐
брану; 26) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Дејани Илић израде заврш‐
ног рада на тему „Обавеза лојалности привред‐
ном друштву у праву Републике Србије“ и одређи‐
вање ментора; 27) Доношење одлуке о одобрава‐
њу студенту мастер студија Марији Марков изра‐
де завршног рада на тему „Право купца на сниже‐
ње цене код уговора о међународној продаји ро‐

бе“ и одређивање ментора; 28) Доношење одлуке
о измени Одлуке Аd 28. о одобравању студенту
мастер студија Радомиру Вемићу израде заврш‐
ног рада на тему „Правно регулисање концесија у
Европској унији и Републици Србији“, донете на
14. седници Наставно‐научног већа, одржаној 29.
јуна 2017. године, у делу који се односи на одређи‐
вање ментора; 29) Доношење одлуке о измени
Одлуке Аd 28. о одобравању студенту мастер сту‐
дија Наташи Дрндарски израде завршног рада на
тему „Правно регулисање железничког превоза
робе у праву Републике Србије и Европске уније“,
донете на 3. седници Наставно‐научног већа, одр‐
жаној 21. септембра 2016. године, у делу који се
односи на одређивање ментора; 30) Доношење
одлуке о измени Одлуке Аd 29. о одобравању сту‐
денту мастер студија Славици Ашћерић израде за‐
вршног рада на тему „Јавно‐приватно партнер‐
ство у Европској унији и Србији“, донете на 14. сед‐
ници Наставно‐научног већа, одржаној 29. јуна
2017. године, у делу који се односи на одређивање
ментора; 31) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Немањи Антићу израде за‐
вршног рада на тему „Квалитети праксе примене
Европске конвенције о људским правима који је
чине релевантном за њено тумачење“ и одређива‐
ње ментора; 32) Доношење одлуке о одобравању
студенту мастер студија Ђокану Марковићу изра‐
де завршног рада на тему „Политички и економ‐
ски односи САД и ЕУ у XXI веку“ и одређивање
ментора; 33) Предлог продекана за међународну
сарадњу доц. др Бојана Тубића да се закључи ме‐
ђуинституционални споразум о сарадњи између
Универзитета у Новом Саду и Лумса Универзитета
из Палерма, Италија; 34) Молба проф. др Маше
Кулаузов за одобрење плаћеног одсуства ради
учешћа на међународној конференцији која ће се
одржати у Нишу; 35) Захтев Дарка Божичића за
одобрење плаћеног одсуства ради учешћа на са‐
ветовању које ће се одржати на Златибору; 36)
Информације, питања, предлози. Седницом је
председавао председник Изборног већа проф. др
Љубомир Стајић.

• 28. септембра 2017. године одржана је 7. седни‐
ца Изборног већа Правног факултета у Новом Са‐
ду са следећим дневним редом: 1) Усвајање запис‐
ника са претходне седнице; 2) Доношење одлуке
о образовању Комисије за припрему извештаја о
кандидатима пријављеним на конкурс за избор у
звање асистента са докторатом за ужу научну об‐
ласт Кривичноправну и заснивање радног односа
на радном месту сарадника за наставни предмет
Кривично право. Седницом је председавао пред‐
седник Изборног већа проф. др Љубомир Стајић.

• од 28. до 29. септембра 2017. године проф. др
Душан Николић је учествовао на међународној на‐
учној конференцији Social Function of Law and Gro‐

wing Wealth Inequality, која је одржана у дворцу
Словачке академије наука у Смоленицама. Том
приликом је, на позив организатора, имао излага‐
ње на тему Social Equilibrium and Justly Private Law.

ИЗВЕШТАЈ БИБЛИОТЕКЕ

• од 1. јула до 30. септембра 2017. године Библио‐
тека Правног факултета добила је на поклон књи‐
ге од Библиотеке Матице српске, Deutsche Stiftung
für Internet, Удружења правника Републике Српс‐
ке, проф. др Антуна Маленице, проф. др Мила
Бошковића, проф. др Душанке Ђурђев, прoф. др
Боривоја Шундерића, проф. др Данице Попов,
проф. др Гордане Вукадиновић, Милице Ружић
Новковић, прoф. др Александра Ђурђева, Дивне
Јаковљевић, Душана Маринковића, Душка Меди‐
ћа, Мирјане Цвејин, Слободана Станишића.
СТУДЕНТСКЕ АКТИВНОСТИ

• Савез студената је током августа информисао
заинтересоване кандидате о полагању пријемног
испита у другом уписном року. Септембра је запо‐
чето планирање активности за нову школску годи‐
ну и представљање Савеза студената новој генера‐
цији студената.

• ЕЛСА Нови Сад је организовала Supporting Area
Meeting конференцију која је одржана од 30. ав‐
густа до 3. септембра. На конференцији је присуст‐
вовало око 40 студената са правних факултета и
из локалних ЕЛСА група из Немачке, Француске,
Италије, Шпаније, Шведске, Норвешке, Азербејџа‐
на и других држава. Централна тема конференци‐
је били су планови за будући рад на нивоу локал‐
них и националних група. У оквиру радионица рас‐
прављало се о активностима као што су ELSA Day и
STEP праксе. За време конференције организова‐
но је неколико team building активности, као и раз‐
ни друштвени догађаји. Рад у новој школској годи‐
ни је започет уводним састанцима. Одржан је ELSA
Coffee Afternoon на ком су студенти прве године
могли да се упознају са концептом и начином
функционисања ове студентске организације.
Редакцијски колегијум: Слобода Мидоровић (уредник), секретар редакције: Су‐
зана Новитовић, прилог библиотеке: Данијела Арсенијевић, тел: 485–3057,
телефакс 450–427, е‐mаil: suzy@pf.uns.ac.rs, прелом и припрема: Светислав
Исаков. „Информатор“ је интерно гласило Правног факултета у Н. Саду.
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Актуелна питања савременог законодавства: својински и уговорни односи ‐ реституција,
обештећење, приватизација: новине у кривичном материјалном и процесном
законодавству : уговор о раду и радни односи: однос домаћег законодавства према
праву ЕУ : општа питања, реформа уставног законодавства ‐ округли сто : Зборник
радова са саветовања правника, 3‐7. јун 2002., Будва. ‐ Београд: Удружење правника
Југославије, 2002
Beiträge zur Rechtsmethodologie und Rectsmethodik. ‐ Berlin: Akademie Verlag, 1980
Беседе са Копаоника / Слободан Перовић. – Београд: Копаоничка школа природног
права, 2005
Библиографија Савјетовања "Октобарски правнички дани" : Бања Лука, 2004‐2013. ‐
Бања Лука: Удружење правника Република Српске, 2013
Деца као жртве кривичног дела насиља у породици : завршни рад / Поповић Драгана. ‐
Нови Сад: 2017
Феноменологија прекршаја проституције из члана 16 Закона о јавном реду и миру у
пракси ПС Савски Венац : завршни рад / Александар Сакач. ‐ Нови Сад: 2017
Феноменологија прекршаја против јавног реда и мира у пракси ПС Стари Град (ПУ за
град Београд) : мастер рад / Алберт Нађ. ‐ Нови Сад : 2017
Филозофија религије / Андрија Крешић. – Загреб: Напријед, 1981
Радивој Ћирпанов, 1977
Индивидуализација казне затвора: криминолошки, кривичноправни и пенолошки
аспектдокторска дисертација / Иван Милић. ‐ Нови Сад: 2017
Интереси, институције, идеологије / Најдан Пашић. – Београд : Инситут за политичке
студије Факултета политичких наука, 1977
International Cooperation in Financial Markets Regulation : A Swiss perspektive / Biba
Homsy. – GenŐveZurichBasel: Schulthess, 2017
Историја ‐ прибежиште или путоказ / Иван Ђурић. – Сарајево : Свјетлост, 1990
Изборити се за избор: животна прича Гордане Рајков. ‐ Нови Сад : Центар Живети
усправно : Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Србије : Удружење
женске студије и истраживања : Футура публикације, 2017
Једно је друго / Елизабет Бадентер. ‐ Сарајево: Свјетлост, 1988
Коментар Закона о извршном поступку: са судском праксом, обрасцима и регистром
појмова / Вукашин Ристић. ‐ Београд: Службени лист СФРЈ, 1991
Komentar Zakona o obveznim odnosima: opći i posebni dio obligacija / Ivan Bukljaš. ‐
Zagreb: Progres, 1980
Крађа моторних возила као облик угрожавања имовине и пословања: завршни (мастер)
рад / Иван Мијаиловић. ‐ Нови Сад: 2017
Криминолошки лексикон / Мило Бошковић. ‐ Нови Сад: Матица српска, 2015
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Кривично дело насиље у породици у пракси Трећег основног суда у Београду: завршни
рад / Марија Марковић. ‐ Нови Сад: 2017
La compétence du juge pénal suisse à l’égard de l’infraction reprochée à l'entreprise: avec
un regard particulier sur les groupes de sociétés <thèse> / Katia Villard. – Genève : Zurich :
Bále: Université : Schulthess, 2017
La qualité pour agir devant la Cour européenne des droits de l’homme : <thèse> / Julien
Marquis. – Genève : Zurich : Bále: Université : Schulthess, 2017
Међународна пословна правила и обичаји. ‐ Београд: Привредни преглед, 1972
Међународно приватно право / Душан Китић. ‐ Београд: Правни факултет Универзитета
УнионСлужбени гласник, 2017
Међународно привредно право / Радомир Ђуровић. ‐ Београд: Савремена
администрација, 1974
Minderheitenschutz beim Squeeze‐out‐Beschluss: Materielle Rechtmässigkeitskontrolle des
gemäss 327a Abs. I S. AktG zu fassenden Hauptversammlungsbeschlusses / von Axel
Hamann. ‐ Köln: Otto Schmidt, 2003
Модели нормативних и других аката / Младен Косовац. ‐ Београд: Бениан економик,
1997
Modernization and Law: (These and Thoughts) / by Kálmán Kulcsár. ‐ Budapest: Institute of
Sociology, 1987
Монетарни номинализам и ревалоризација: наплата потраживања и противправна
имовинска корист у условима инфлације / Томица Делибашић. ‐ Београд: Службени лист
СФРЈ, 1993
Начело слободе пружања услуга са посебним освртом на пружање адвокатских услуга у
земљама Европске уније: завршни рад / Ивана Панић. ‐ Нови Сад: <с. н.>, 2017
Накнада неимовинске штете због претрпљеног страха: завршни рад / Нина Јевић. ‐ Нови
Сад: 2017
Накнада нематеријалне штете / Душко Медић, Далибор Недић, Нера Зивлак
Радуловић. ‐ Бања Лука: Удружење правника Републике Српске, 2017
Накнада штете због повреде правила о заштити конкуренције: завршни рад / Тијана
Ђурђевић. ‐ Нови Сад: 2017
НАТО на Војводину: 24. март ‐ 10. јун 1999, чињенице и бројке / Милош Мартинов. ‐ Нови
Сад: М промет, 2000
Ново стварно право Републике Српске / Душко Медић. ‐ Бања Лука: Паневропски
универзитет Апеирон, 2016
Објективна одговорност за штету / Слободан Станишић. ‐ Бања Лука: Паневропски
универзитет Апеирон, 2012
Одговорност за штету од моторних возила / Слободан Станишић. ‐ Бања Лука:
Паневропски универзитет Апеирон, 2008
Однос уговорне и вануговорне одговорности за штету: мастер рад / Милица Вујовић. ‐
Нови Сад: 2017
Огледи из грађанског права / Слободан Станишић. ‐ Бања Лука: Паневропски
универзитет Апеирон, 2017
Огледи из грађанског права: (одабрани ауторски текстови са судском праксом) /
Слободан Станишић. ‐ Бања Лука: Арт принт : Удружење правника Републике Српске,
2005
Огледи о хуманизму / Вуко Павићевић. ‐ Нови Сад: Раднички универзитет Радивој
Ћирпанов, 1977
Огледи о уставном праву / Тодор И. Подгорац. ‐ Крагујевац: Правни факултет, 2002
Opći austrijski građanski zakonik: proglašen patentom od 29. studenoga 1852. u
kraljevinama Hrvatskoj i Slavonijis naknadnim zakonima i naredbama. ‐ Zagreb: Knjižara I.
Hartmana (Kugli i Deutsch), 1852
ОСБС и решавање међународних конфликата: мастер рад / Драган Милошев. ‐ Нови
Сад: 2017
Основи привредног права / Младен Драшкић. ‐ Београд: Савремена администрација,
1985
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Осврт на неразумијевања Закона о катасту Републике Српске: (уставноправна анализа
једног случаја) / Тихомир Глигорић, Милан Благојевић. ‐ Бања Лука: Службени гласник
Републике Српске, 2011
Откривање и доказивање кривичног дела насиља у породици у пракси ПС Варварин:
завршни рад / Милош Спасојевић. ‐ Нови Сад: 2017
Откривање и доказивање кривичног дела насиља у породици у пракси ПС Тител: мастер
рад / Предраг Абради. ‐ Нови Сад: 2017
Откривање и доказивање кривичног дела насиље у породици на подручју ПС Чукарица:
завршни рад / Мирко Тодоровић. ‐ Нови Сад: 2017
Откривање и доказивање кривичног дела тешка крађа у пракси ПУ Ужице: завршни рад /
Немања Илић. ‐ Нови Сад: 2017
Откривање и доказивање кривичног дела тешке крађе у пракси ПС Земун: завршни рад /
Никола Вујчић. ‐ Нови Сад: 2017
Појам, циљеви и перспективе васпитиних мера у кривичном праву Републике Србије:
завршни рад / Маја Пршић. ‐ Нови Сад: 2017
Појам, правна природа и врсте уговора о шпедицији: завршни рад / Кристина Праштало.
‐ Нови Сад: 2017
Политичка филозофија / Ерик Вајл. ‐ Београд: Нолит, 1982
Populus Romanus Quirites / Pierangelo Catalano. ‐ Torino: G. Giappichelli, 1974
Породични фактори деликвенције малолетника у пракси Центра за социјални рад Нови
Сад: мастер рад / Пајантић Зорица. ‐ Нови Сад: 2017
Povijest i kritička svijest: intelektualac i revolucija / Vjekoslav Mikecin. ‐ Zagreb: Mladost,
1974
Права и обавезе уговорних страна код уговора о шпедицији: завршни рад / Љубица
Могин. ‐ Нови Сад: 2017
Правци криминалне психологије / Михајло Аћимовић. ‐ Београд: Савремена
администрација, 1976
Правна природа Брчко дистрикта деценију послије: (упоредни приказ) / Милан
Благојевић. ‐ Бања Лука: ЈУ Службени гласник Републике Српске, 2011
Правна заштита компјутерског програма са основама ауторског и патентног права /
Надежда Љубојев, Синиша Варга. ‐ Зрењанин: Технички факултет Михаило Пупин, 2014
Правни аспекти биомедицине и заштите животне средине: зборник радова. ‐ Нови Сад:
Правни факултет Универзитета, Центар за издавачку делатност, 2017
Правни и политички списи / Г. В. Ф. Хегел. ‐ Београд: Нолит, 1981
Правно регулисање концесија у ЕУ и Републици Србији: завршни рад / Радомир Вемић. ‐
Нови Сад: 2017
Право на одговарајућу животну средину као основно људско право: докторска
дисертација / Маријана Младенов. ‐ Нови Сад: 2017
Право вета у пракси Савета безбедности Уједињених нација: завршни рад / Кристина
Војводић. ‐ Нови Сад: 2017
Право животиња / Наташа Стојановић. ‐ Ниш: Правни факултет Универзитета, Центар за
публикације, 2017
Прикривени иследник у државама бивше СФРЈ: мастер рад / Далибор Бјелић. ‐ Нови
Сад: 2017
Примена правних средстава Европског суда за људска права у пракси Уставног суда
Србије: завршни рад / Мирјана Лековић. ‐ Нови Сад: 2017
Притвор кроз праксу Вишег суда у Ваљеву: завршни рад / Марија Обрадовић. ‐ Нови
Сад: 2017
Притвор у пракси Основног суда у Ваљеву: завршни рад / Нада Николић. ‐ Нови Сад: 2017
Проблеми остваривања корпоративне безбедности у Републици Србији: завршни рад /
Видоје Тодоровић. ‐ Нови Сад: 2017
Продаја пољопривредног земљишта странцима: упоредноправни приказмастер рад /
Милош Симић. ‐ Нови Сад: 2017
Пројекат "Усклађивање права Србије са правом ЕУ": зборник радова. ‐ Ниш: Правни
факултет Универзитета, 2017
Психологија учинилаца кривичних дела против војске: мастер рад / Бошко Тарбук. ‐
Нови Сад: 2017
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Радно право / Боривоје Шундерић, Љубинка Ковачевић. ‐ Београд: Службени гласник,
2017
Restructuring of Companies and Protection of Employes' Rights : Views from the EU,
AustriA, Serbia and Macedonia : collection of extended abstracts of contributions presented
at the International Conference held at the University of Belgrade Faculty of Law on March
2nd, 2017. ‐ Belgrade: Faculty of Law, Publishing and Information Center, 2017
Систем међународног привредног права / Драгомир В. Церовић. ‐ Крагујевац:
Универзитет Светозар Марковић, 1979
Систем међународног привредног права: модели уговора : савремена пракса : правци
развоjа / Драгомир В. Церовић. ‐ Крагујевац: Универзитет Светозар Марковић, 1981
Специфичности организације и послова полицијске управе Пријепоље: завршни рад /
Нада Ратковић. ‐ Нови Сад: 2017
Стечајно право. Књ. 1 / Вук Радовић. ‐ Београд: Правни факултет Универзитета, Центар
за издаваштво и информисање, 2017
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